
E-mail para contato: daniel_amsi@hotmail.com IES: ESTÁCIO JUIZ DE FORA

Autor(es): Daniel Amaro Simões; Aline Silva Correa Maia Lima

Palavra(s) Chave(s): Jornalismo, Notícia, Apuração, Pesquisa, Internet

Título: SOB A PRESSÃO DO DEADLINE: A APURAÇÃO JORNALÍSTICA NA TRIBUNA DE MINAS E NO DIÁRIO REGIONAL

Curso: Jornalismo

Comunicação e Artes

RESUMO

O presente trabalho discute a apuração jornalística nos dois jornais impressos em circulação em Juiz de Fora, cidade do interior de Minas Gerais: 
Tribuna de Minas e Diário Regional. O objetivo foi conhecer na prática a rotina de apuração nas redações, da pauta até a divulgação da 
informação. É importante salientar que a apuração é a base do jornalismo, sendo um dos primeiros passos para elaboração da notícia. É quando o 
jornalista busca fazer o levantamento, a checagem, a análise e a comparação dos fatos antes de sua publicação, estando presente desde a 
produção da pauta até a divulgação da informação. Também pode se estender para além de sua publicação como em suítes, reportagens 
investigativas e acompanhamento de casos. O repórter, muitas vezes, é a testemunha daquilo que o leitor, ouvinte, telespectador ou internauta, 
não pôde ter acesso. Portanto, uma apuração bem executada faz toda a diferença, uma vez que não cabe ao jornalista transferir dúvidas ao 
público. Embora possa parecer simples, muitos profissionais têm dificuldades durante o processo de apuração. Não sabem como começar e quais 
ferramentas utilizar. Provas disso estão nos erros nas páginas dos jornais e a superficialidade com que muitas notícias são divulgadas. É pertinente 
recordar o case clássico do jornalismo brasileiro conhecido como Escola Base quando, em 1994, toda a imprensa noticiou que os proprietários e 
dois funcionários de uma escola particular em São Paulo estariam abusando sexualmente de alunos de quatro anos. Algumas capas da época 
destacavam: "Kombi era motel na escolinha do sexo", estampou o extinto jornal Notícias Populares. "Perua escolar carregava crianças para a 
orgia", destacou a também extinta Folha da Tarde. Os jornalistas à época davam visibilidade às declarações oficiais de um delegado que, mais 
tarde, foi afastado do caso. A investigação policial foi encerrada sem a comprovação das denúncias, por falta de provas. Tal case evidencia a 
fragilidade do processo de apuração - majoritariamente baseado na fonte oficial, neste exemplo - e as consequências da busca por apenas 
"vender" notícias/manchetes. Na atualidade, também é importante considerar como novas tecnologias são incorporadas a esta rotina 
imprescindível ao bom jornalismo, que é a apuração. É difícil imaginar um repórter que não utilize a internet durante o trabalho de verificação. 
Podemos dizer que a evolução dos recursos tecnológicos que auxiliam no fazer jornalístico trouxe vantagens e desvantagens. Diante deste 
cenário, a fim de cumprir o objetivo desta pesquisa, fez-se, além de revisão bibliográfica, uma visita à redação da Tribuna de Minas e à do Diário 
Regional para uma observação em campo. Também foram realizadas entrevistas em profundidade com profissionais nos dois veículos. Procedeu-
se, ainda, a uma análise crítica nos dois jornais e pode-se constatar que muitas práticas diferem dos manuais de jornalismo. Em alguns momentos, 
os dois veículos ferem a premissa básica do jornalismo de realizar sempre a apuração precisa dos fatos antes de sua publicação. Acabam por 
reproduzir informações passadas por fontes oficiais em releases, por exemplo, sem a recomendada checagem. No que diz respeito aos 
instrumentos de pesquisa e apuração utilizados nos dois veículos, os mais utilizados são o WhatsApp, Facebook, telefone e e-mail, como afirmam 
as teorias e como foi comprovado na prática. Sobre as novas tecnologias que auxiliam o fazer jornalístico, a internet trouxe um imediatismo e 
uma demanda do público por informação quase que instantânea. Isso reduziu o tempo de produção e trouxe consequências para a apuração. Por 
fim, concluímos que a informação é um bem social, e quem a produz tem responsabilidade social sobre aquilo que divulga, e em alguns casos 
pode até responder criminalmente. Pode-se concluir que o que mantém esses veículos é a credibilidade. Basta um erro para manchar a 
credibilidade do jornal por um longo tempo.
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